
1628  Diário da República, 1.ª série — N.º 62 — 28 de março de 2017 

 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 52/2017

Deslocação do Presidente da República ao Luxemburgo

A Assembleia da República resolve, nos termos da alí-
nea b) do artigo 163.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Cons-
tituição, dar assentimento à deslocação de Sua Excelência 
o Presidente da República ao Luxemburgo, em Visita de 
Estado, a convite do Grão -Duque, entre os dias 21 e 26 
do próximo mês de maio.

Aprovada em 17 de março de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 

Ferro Rodrigues. 

 Resolução da Assembleia da República n.º 53/2017

Prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar
de Inquérito à Recapitalização

da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco

A Assembleia da República, resolve nos termos do 
n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, e ao abrigo do dis-
posto no artigo 11.º do Regime Jurídico dos Inquéritos 
Parlamentares, aprovado pela Lei n.º 5/93, de 1 de março, 
com as alterações que lhe foram introduzidas pelas Leis 
n.os 126/97, de 10 de dezembro, e 15/2007, de 3 de abril, 
o seguinte:

1 — Prorrogar o prazo de funcionamento da Co-
missão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da 
Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco por mais 
30 dias.

2 — Suspender os trabalhos da mesma Comissão Par-
lamentar de Inquérito a partir do dia 23 de março de 2017, 
retomando -se os mesmos a 4 de maio de 2017, pela ne-
cessidade de aguardar pelas decisões judiciais pendentes 
relativas aos pedidos de documentação requeridos pela 
Comissão Parlamentar de Inquérito e, ainda, com vista 
a conceder o tempo necessário ao Deputado relator para 
iniciar e desenvolver diligências no âmbito do relatório, 
sem embargo da produção de prova que ainda vier a ser 
requerida e da que vier a ser produzida.

Aprovada em 24 de março de 2017.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo 
Ferro Rodrigues. 

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2017
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Esta-

tutos constantes do anexo II ao Decreto -Lei n.º 18/2017, 
de 10 de fevereiro, conjugados com o artigo 21.º do 
Decreto -Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado pela 
Lei n.º 75 -A/2014, de 30 de setembro, e com o n.º 2 do 
artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, 
alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, de 
18 de janeiro, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, 
de 28 de julho, resulta que os membros do conselho de 
administração do Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E., são 
nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob 

proposta dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da saúde, para um mandato de três 
anos, renovável uma única vez.

Atendendo a que os atuais membros do conselho de ad-
ministração do conselho de administração do Centro Hos-
pitalar de Leiria, E. P. E., cessaram o respetivo mandato 
a 31 de dezembro de 2016, torna -se necessário proceder 
à nomeação dos membros deste órgão diretivo, para um 
mandato de três anos, assegurando -se a continuidade em 
funções dos cinco elementos deste órgão.

A remuneração dos membros do conselho de admi-
nistração desta entidade pública empresarial obedece ao 
disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, e à classificação atribuída 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 
26 de março, alterada pelas Resoluções do Conselho de 
Ministros n.os 97/2012, de 21 de novembro, 45/2013, de 
19 de julho, e 48/2013, de 29 de julho.

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do 
artigo 6.º dos Estatutos constantes do anexo II ao Decreto-
-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, tendo o Ministro 
das Finanças proposto para vogal executivo o licenciado 
Licínio Oliveira de Carvalho.

Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-
-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, a Comissão 
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, 
que se pronunciou favoravelmente sobre as nomeações 
constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos dos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos cons-

tantes do anexo II ao Decreto -Lei n.º 18/2017, de 10 de 
fevereiro, dos n.os 2 e 3 do artigo 13.º, e da alínea c) do 
n.º 3 do artigo 20.º e do n.º 8 do artigo 28.º do Decreto -Lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo 
Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, e da alínea d) 
do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros 
resolve:

1 — Nomear, sob proposta dos Ministros das Fi-
nanças e da Saúde, Hélder Manuel Matias Roque, 
Elisabete de Oliveira Valente, Maria Alexandra Liz 
Cardoso Tomás Borges, Licínio Oliveira Carvalho e 
Maria Emília Silva Fernandes Fael, respetivamente, 
para o cargo de presidente do conselho de administra-
ção, vogal executiva com funções de diretora clínica, 
vogal executiva, vogal executivo e vogal executiva com 
funções de enfermeira diretora do Centro Hospitalar de 
Leiria, E. P. E., cuja idoneidade, experiência e com-
petências profissionais para o desempenho dos cargos 
são evidenciadas nas respetivas notas curriculares, que 
constam do anexo à presente resolução e da qual fazem 
parte integrante.

2 — Autorizar o nomeado Hélder Manuel Matias Roque 
a exercer a atividade de docência em estabelecimentos de 
ensino superior público ou de interesse público.

3 — Autorizar a nomeada Elisabete de Oliveira Valente 
Cavaco a optar pelo vencimento do lugar de origem.

4 — Determinar que a presente resolução produz efeitos 
a partir do dia seguinte ao da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 2 de março de 
2017. — O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da 
Costa.
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ANEXO

Notas curriculares

Hélder Manuel Matias Roque, nascido a 15 de outubro 
de 1955, em Portimão.

Registo Académico:
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de Coimbra, em 1981.
Consultor da Carreira Médica de Medicina Geral e Fa-

miliar com o grau obtido em 1995.
Pós -Graduado em Medicina do Desporto pela Faculdade 

de Medicina da Universidade de Coimbra, em 2000.
Competência em Gestão de Serviços de Saúde conce-

dida pela Ordem dos Médicos, em 2003.

Registo Profissional:
Presidente do Conselho de Administração do Centro 

Hospitalar de Leiria -Pombal, E. P. E., agora Centro Hos-
pitalar de Leiria, E. P. E., desde novembro de 2011 até à 
presente data.

Presidente do Conselho de Administração do Hospital 
de Santo André, primeiro S. A. e depois, E. P. E., desde 
julho de 2005 a novembro de 2011.

Presidente da Direção do Centro de Saúde de Leiria, Dr. 
Gorjão Henriques, de 1990 a 1994 e de 1998 a 2001.

Presidente da Ordem dos Médicos no Conselho Distri-
tal de Leiria por dois mandatos seguidos, nos triénios de 
1987/89 e 1990/92.

Presidente do Conselho Geral do SUCH — Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais de 15 de abril de 2011 a 
3 de dezembro de 2013.

Vereador da Câmara Municipal de Leiria de 2002/2005 
como líder de lista de Cidadãos Independentes.

Vereador na Câmara Municipal de Leiria de 1994/97 
em regime de permanência e substituto do presidente da 
Câmara.

Vice -Presidente e Presidente da Associação de Futebol 
de Leiria no quadriénio de 1996/99.

Lecionou na Escola Superior de Enfermagem de Leiria 
de 1987 a 1989.

Outras Atividades Relevantes:
Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de 

Leiria desde 18 de março de 2013 a 2016.
Membro do Conselho Superior da D. Dinis — Business 

School desde 31 de julho de 2012.
Membro do Conselho Científico do ISLA — Leiria 

desde 2009 a 2015.
Membro Fundador em 1986 e Diretor por diversos anos 

do Núcleo Coordenador dos Médicos da Carreira de Clínica 
Geral do Distrito de Leiria.

Membro de vários Júris de Concursos da Carreira Mé-
dica de Clínica Geral.

Frequentou e concluiu o Programa Integrado de Gestão 
Hospitalar promovido pela Universidade Católica Portu-
guesa em 2010.

Membro organizador de vários Congressos, Jornadas, 
Encontros e Seminários nas áreas de Clínica Geral e de 
Medicina Hospitalar, com apresentação de diversos tra-
balhos.

Frequentou diversas ações de formação de natureza 
técnico -científicas sobre temas de Saúde e de Gestão de 
Serviços de Saúde.

Elisabete de Oliveira Valente Cavaco, nascida a 01 de 
março de 1964, Créteil — França

Registo Académico:
Licenciatura em Medicina na Faculdade de Medicina 

de Paris (XII) em 1993.
Especialista em Anestesiologia em 1993.
Obteve o Grau de Consultor da Carreira Especial Mé-

dica em 2015.

Registo Profissional:
Exerce desde fevereiro de 2016, o cargo de Diretora 

Clínica, do Centro Hospitalar de Leiria.
Exerce desde março de 2014, o cargo de Diretora dos 

Serviços de Anestesiologia, do Bloco Operatório e da Ci-
rurgia de Ambulatório.

Coordenadora da Unidade de Dor Aguda de 2012 a 
2014.

Coordenadora do Serviço de Cirurgia Ambulatória de 
2013 -2014.

Pós -Graduação em Medicina da Dor na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto em 2011.

Assistente Hospitalar de Anestesiologia do Centro Hos-
pitalar de Leiria, desde 2004.

Assistente Hospitalar de Anestesiologia do Hospital 
Privado d’Athis Mons (França), desde 1997.

Outros Cargos e Funções:
Integrou o Grupo -Trabalho da Dor do Centro Hospitalar 

de Leiria, de 2011 a 2014.
Membro organizador das Jornadas da Unidade de Dor 

e de Anestesiologia do CHL.
Membro organizador das I Jornadas de Anestesiologia 

da Zona Centro.

Ações Formativas:
Frequentou e concluiu o Programa da Alta Direção 

de Instituições de Saúde, da Escola de Direção e Negó-
cios — AESE Business School.

Participou em diversas ações de formação sobre a sua 
especialidade e sobre gestão do processo de acreditação.

Participou como formadora em diversas iniciativas na 
Escola de Enfermagem e na Faculdade de Medicina de 
Paris, bem como em Hospitais de Paris e no CHL.

Publicações:
Foi coautora de diversas publicações em artigos publi-

cados em revistas da especialidade de Anestesiologia.
Maria Emília Silva Fernandes Fael, nascida a 27 de 

janeiro de 1961, em Pombal

Registo Académico:
Curso Geral de Enfermagem em 1986, na Escola de 

Enfermagem de Leiria.
Curso de Especialização em Enfermagem Médico-

-Cirúrgica em 1995, pela Escola Superior de Enfermagem 
Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra.

Adquire a equivalência a estudos superiores especiali-
zados, em julho de 1995, atribuída pela Ordem dos En-
fermeiros.

Registo Profissional:
Vogal do Conselho de Administração do Hospital de 

Santo André — Enfermeira Diretora, desde setembro de 
2005.



1630  Diário da República, 1.ª série — N.º 62 — 28 de março de 2017 

Enfermeira Chefe do Serviço de Cirurgia I do Hospital 
de Santo André desde janeiro de 2003, após concurso 
público.

Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-
-Cirúrgica na Cirurgia do Ambulatório e Hospital de Dia 
da Hospital de Santo André, desde dezembro de 1996, 
após concurso público.

Enfermeira Graduada no Serviço de Cirurgia e Orto-
pedia Mulheres no Hospital Distrital de Leiria, desde se-
tembro de 1987.

Enfermeira em Cuidados de Saúde Primários, no Centro 
de Saúde de Porto de Mós, de março de 1986 a agosto de 
1987.

Outras Atividades Relevantes:

Integrou várias comissões e grupos de trabalho:
Comissão de Enfermagem, Comissão de Coordena-

ção Oncológica; Comissão de Humanização e Qualidade; 
Comissão Técnica de Avaliação do Desempenho; Grupo 
Funcional de Acreditação (Joint Commission Internatio-
nal), Administração, Chefia e Direção (GLD).

Integrou a Equipa de Gestão de Altas do 
HSA, E. P. E.

Frequentou várias ações de formação, como formanda 
e como formadora, sobre temas relativos à prestação de 
cuidados de enfermagem.

Orientou alunos de enfermagem em diversos estágios 
hospitalares.

Foi júri de concursos e participou em comissões de 
escolha.

Participou na realização de Encontros de Enferma-
gem.

Participou em vários projetos de melhoria contínua dos 
cuidados de enfermagem.

Frequentou o Programa Integrado de Gestão Hospitalar 
promovido pela Universidade Católica Portuguesa.

Frequentou o Programa de Alta Direção da Instituições 
de Saúde (PADIS), realizado em Lisboa (AESE).

Participou no processo de acreditação do Hospital de 
Santo André (JCI), concluído com êxito, em julho de 2012 
e do CHL em novembro de 2015. Participou no processo 
de implementação do SONHO V2 e SClinico no CHL 
integrando implementação dos registos de enfermagem 
em suporte informático segundo a CIPE.

Maria Alexandra Liz Cardoso Tomás Borges, nasceu 
no Porto, em 24 de agosto de 1964.

Formação Académica e Profissional:

Curso Segurança do Doente: da Qualidade e Segurança 
à Excelência Clínica, promovido pela DGS e Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar, 2012.

Formação PADIS — Programa de Alta Direção de 
Instituições de Saúde — AESE — Escola de Direção e 
Negócios, 2011;

PACES DIRECT — Programa Avançado de Gestão 
para Diretores Executivos dos ACES, Curso, do Instituto 
Nacional de Administração, IP, 2009;

Ação de Formação promovida pela Joint Commission 
International, dirigida a membros da Gestão de Topo e do 
Gabinete de Gestão da Qualidade, 2004

Pós-graduada em Administração Hospitalar, pela Es-
cola Nacional de Saúde Pública, na Universidade Nova 
de Lisboa, 1996 -1998;

Licenciatura em Engenharia Química pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, 1982  -1987

Experiência Profissional:
De 1987 a 1988, formadora na Escola Superior de Bio-

tecnologia, Universidade Católica do Porto.
De 1988 a 1996, Diretora Técnica de uma empresa têxtil 

vertical, onde era responsável pela produção e controle 
de qualidade.

De 1998 a 2000, Assessora do Conselho de Administra-
ção da Administração Regional de Saúde, ARS Centro, IP 
onde efetuou estudos na área da administração dos serviços 
de saúde, na área da redução das listas de espera para ci-
rurgia e na área da carta de equipamento hospitalar.

De 2000 a 2009, Administradora Hospitalar no Hospital 
Santo André. E. P. E., Leiria, onde foi responsável por vários 
serviços e áreas de que se destacam o Serviço de Gestão de 
Doentes e a Unidade de Gestão de Inscritos para Cirurgia.

Integrou e presidiu a diversos grupos técnicos que vi-
savam a melhoria organizacional e a rentabilização dos 
serviços e recursos.

Integrou a Comissão da Qualidade do hospital a quem 
competia a implementação de projetos de melhoria contí-
nua, de gestão do risco e a obtenção da Acreditação pela 
Joint Commission International.

De 2009 a 2012, Diretora Executiva do Agrupamento 
de Centros de Saúde Pinhal Litoral I.

De dezembro 2012 até março de 2014, Diretora Execu-
tiva do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte.

De março de 2014 até à presente data, Vogal Executiva 
do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de 
Leiria, E. P. E.

Outros Elementos:
Apresentou diversos trabalhos em jornadas, seminários 

e workshops da saúde e do setor social.
Frequentou várias ações de formação sobre temas de 

gestão de serviços de saúde, gestão do risco e sistemas de 
gestão da qualidade.

Integrou diversas comissões e grupos de trabalho em 
diferentes áreas da saúde.

Licínio Oliveira de Carvalho, nascido a 25 de dezembro 
de 1965, na Figueira da Foz

Registo Académico:
Pós -graduação em Administração Hospitalar pela Es-

cola Nacional de Saúde Pública, em 1989/1991 (quinze 
valores).

Licenciatura em Direito pela Universidade de Coimbra 
em 1984/1989 (catorze valores).

Aprovação na parte escolar do Curso de Mestrado em 
Ciências Jurídico -Políticas, na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra, nas cadeiras de Direito Admi-
nistrativo e de Direito Constitucional.

Registo Profissional:
Vogal Executivo do Centro Hospitalar Leiria, E. P. E.

 — 2014/…
Vogal Executivo do Centro Hospitalar Leiria-

-Pombal, E. P. E. — 2011/2014.
Vogal Executivo do Hospital de Santo André, E. P. E.

 — 2005/2011.
Vogal Executivo do Hospital de Santo André, S. A., 

2002/2005.
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Administrador Delegado do Hospital de Santo An-
dré — Leiria, 2001/2002.

Administrador Delegado do Hospital Distrital de Pom-
bal, 1995/2001.

Administrador Delegado do Hospital Distrital de Lagos, 
1994/1995.

Assessor do Presidente do CA da ARS do Algarve, 
1994/1995.

Administrador Hospitalar do Hospital Distrital de Leiria, 
1991/1994.

Docente do ensino superior, responsável pelas cadeiras 
de Direito de Trabalho e Segurança Social e de Direito 
Comunitário, 1992/2002.

Estudos e Trabalhos Publicados:
Realizou e publicou (em colaboração) estudos sobre te-

mas de Saúde, para o Departamento de Recursos Humanos 
do Ministério da Saúde (1992/1993), e para a Secretaria 
de Estado da Saúde (1998/1999).

Apresentou diversos trabalhos em congressos e 
workshops da Saúde.

Outros elementos:
Estágio de advocacia.
Frequentou várias ações de formação sobre temas de 

gestão empresarial, de saúde e na área jurídica, bem como 
iniciativas de natureza técnico -científica (Seminários, Con-
gressos, Jornadas.).

Integrou diversas Comissões e Grupos de Trabalho em 
diferentes áreas da Saúde.

Desenvolveu como monitor, ações de formação.
Frequentou e concluiu o II Curso de Pós -Graduação em 

Direito das Empresas do Instituto do Direito das Empre-
sas e do Trabalho, da Faculdade de Direito de Coimbra 
(2002/2003).

Frequentou e concluiu o Programa Avançado em Gestão 
Empresarial Hospitalar promovido pelo INDEG/ISCTE 
(2003)

Frequentou o Programa Integrado de Gestão Hospi-
talar promovido pela Universidade Católica Portuguesa 
(2010)

Frequentou e concluiu o 19.º Programa de Alta Direção 
de Instituições de Saúde (PADIS) promovido pela AESE 
Business School (2014)

Membro representante do Hospital de Santo An-
dré, EPE no Conselho Empresarial da Região de Lei-
ria — CERL — NERLEI (2009/…)

Membro da Comissão de Vencimentos do SUCH 
(2010/2015)

Membro da Equipa Regional Multidisciplinar para 
Apoio ao Grupo Técnico do Planeamento Estratégico da 
Região Centro (2013/…)

Vogal do Conselho Fiscal e Disciplina da Associação 
Portuguesa de Administradores Hospitalares (2013/…)

Representante do Centro Hospitalar de Leiria, EPE no 
Conselho Consultivo do SUCH (2014/…) 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2017
Nos termos do disposto nos artigos 6.º e 13.º dos Esta-

tutos constantes do anexo II ao Decreto -Lei n.º 18/2017, 
de 10 de fevereiro, conjugados com o artigo 21.º do 
Decreto -Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado pela 
Lei n.º 75 -A/2014, de 30 de setembro, e com o n.º 2 do 
artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, 

alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 
de janeiro, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, de 28 
de julho, resulta que os membros do conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E., são 
nomeados por resolução do Conselho de Ministros, sob 
proposta dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das finanças e da saúde, para um mandato de três 
anos, renovável uma única vez.

Atendendo a que os atuais membros do conselho de admi-
nistração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E., cessa-
ram o respetivo mandato a 31 de dezembro de 2016, torna -se 
necessário proceder à nomeação dos membros deste órgão 
diretivo, para um mandato de três anos, assegurando -se a 
continuidade em funções de quatro elementos deste órgão.

A remuneração dos membros do conselho de admi-
nistração desta entidade pública empresarial obedece ao 
disposto no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 18/2012, de 21 de fevereiro, e à classificação atribuída 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 
26 de março, alterada pelas Resoluções do Conselho de 
Ministros n.os 97/2012, de 21 de novembro, 45/2013, de 
19 de julho, e 48/2013, de 29 de julho.

Foi dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do 
artigo 6.º dos Estatutos constantes do anexo II ao Decre-
to -Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, tendo o Ministro 
das Finanças proposto para vogal executivo o licenciado 
Bruno Miguel dos Santos Ferreira.

Foi ouvida, nos termos do n.º 3 do artigo 13.º do Decre-
to -Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, e alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, a Comissão 
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, 
que se pronunciou favoravelmente sobre as nomeações 
constantes da presente resolução.

Assim:
Nos termos dos artigos 6.º e 13.º dos Estatutos constantes 

do anexo II ao Decreto -Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, 
dos n.os 2 e 3 do artigo 13.º, e da alínea c) do n.º 3 do artigo 20.º 
e do n.º 8 do artigo 28.º do Decreto -Lei n.º 71/2007, de 27 de 
março, alterado e republicado pelo Decreto -Lei n.º 8/2012, 
de 18 de janeiro, e alterado pelo Decreto -Lei n.º 39/2016, de 
28 de julho, e da alínea d) do artigo 199.º da Constituição, o 
Conselho de Ministros resolve:

1 — Nomear, sob proposta dos Ministros das Finanças 
e da Saúde, Carlos Manuel Pereira Andrade Costa, Cris-
tina Maria de Castro Gonçalves Horta Marques, Carlos 
Alberto Coelho Gil, Bruno Miguel dos Santos Ferreira e 
Ana Paula Ventura Eusébio, respetivamente, para o cargo 
de presidente do conselho de administração, vogal execu-
tiva com funções de diretora clínica, vogal executivo, vogal 
executivo e vogal executiva com funções de enfermeira 
diretora do Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E., cuja 
idoneidade, experiência e competências profissionais para 
o desempenho dos cargos são evidenciadas nas respetivas 
notas curriculares, que constam do anexo à presente reso-
lução e da qual fazem parte integrante.

2 — Autorizar os nomeados Carlos Manuel Pereira 
Andrade Costa, Cristina Maria de Castro Gonçalves Horta 
Marques, Carlos Alberto Coelho Gil, Bruno Miguel dos 
Santos Ferreira e Ana Paula Ventura Eusébio a exercer 
a atividade de docência em estabelecimentos de ensino 
superior público ou de interesse público.

3 — Autorizar a nomeada Cristina Maria de Castro 
Gonçalves Horta Marques a optar pelo vencimento do 
lugar de origem.


